
Firma Employees oferuje swoim Klientom rozwiązania, które wspierają pozyskiwanie, 
selekcję i rozwój pracowników w organizacjach. Na swoim koncie mamy wiele sukcesów z 
zakresu rekrutacji i selekcji, outsourcingu funkcji personalnej oraz pracy tymczasowej. 
 

Jesteś młodą dynamiczną osobą? 
 

Chciałbyś dorobić do studiów i zacząć zdobywać doświadczenie? 
 

Studiujesz dziennie i masz wolne tylko weekendy? 
 

Jesteś zainteresowany rozwojem zawodowym? 
 

Studiujesz lub uczysz się i masz trochę wolnego czasu, który chciałbyś poświęcić na pracę? 
 

 
Skontaktuj się z nami! 

  
Obecnie dla naszego Klienta,  europejskiego lidera wśród firm oferujących usługi w zakresie 
inwentaryzacji, poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku: 
 
OPERATOR INWENTARYZACJI / PRACOWNIK INWENTARYZACJI / 
INWENTARYZATOR  
(nr ref: PII/WAW/08)  
Rodzaj pracy: zlecona  
Lokalizacja: Warszawa i okolice 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za:  

• liczenie towarów na sklepie i / lub magazynie przy uŜyciu nowoczesnych skanerów 
laserowych, 

• proste prace pomocnicze. 
 

 
Wymagamy: 

• aktualnego statusu studenta lub ucznia (waŜna legitymacja i nieukończony 26 rŜ.) 
– warunek konieczny, 

• dyspozycyjności do realizacji zadań w godzinach wieczornych i nocnych oraz w 
weekendy, 

• dokładności i sumienności w realizacji zadań, 
• solidności i punktualności, 
• wysokiej motywacji do pracy, 
• chęci nauki i rozwoju w międzynarodowej firmie. 

 
Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe w wysokości 11,00 PLN brutto za godzinę, 
• dla najlepszych moŜliwość uczestnictwa w europejskich projektach 

inwentaryzacyjnych w charakterze Supervisorów, 
• moŜliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju i awansu na Supervisor’a 

lub Team Leader’a, 
• pracę w miłej atmosferze, w młodym zespole. 



 

Osoby zainteresowane powyŜszą ofertą, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list 
motywacyjny) z zaznaczonym numerem referencyjnym na adres biuro@employees.pl lub:  

 
Employees Sp. z o.o. 

Al. Niepodległości 54 lok. 43 
02-626 Warszawa 

 
Prosimy o umieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli:  

 
„WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami”.  

 

INFORMUJEMY, śE SKONTAKTUJEMY SI Ę JEDYNIE Z WYBRANYMI 
KANDYDATAMI  

 
 
 
 
 
 


